
 "אפתש כסלו                                 בס"ד  

 שבת חנוכה  בישופרשת השבוע 

 

 תוצאותהעל נקרא  .בבני יעקב ובעיקר ביוסף לאורך ארבעה עשר פרקיםעוברת להתמקד  וישבפרשת 

הוב של בן א  ובהיעדרותרצח לניסיון ל יםמתדרדראשר אה ויחסים רעים בין אחים קינ  ,הוצאת דיבהשל 

 הרכיבים הכי משפיעים עד היום: אהבה, שנאה, שלום, קנאה. את זהה נ ח בפסוק המפת .לשנים רבות

ְשְנאּו ֹאתֹו ְולֹא ָיְכלּו ַדְברֹו ְלָשֹלם " ָכל ֶאָחיו ַויִּ יֶהם מִּ י ֹאתֹו ָאַהב ֲאבִּ ְראּו ֶאָחיו כִּ ההפגנות על רקע הפילוג "  ַויִּ

לא יכלו תה שעיקר הצרה כאן הי" תמיד  מאקטואליים רבי יהונתן אייבשיץ  דבריבעם ריבוי המחלוקות ו

י בעצם המחלוקת הוזו יו מוצאים דרך לשיכוך השנאההעם יוסף  אילו נדברו האחים .דברו לשלום

      "שמוע ולהבין את דברי יריבו לם רעהו ואין צד אחד מוכן הפורצת בקרב אנשים, שאין איש מדבר ע

אילו נדברו האנשים זה עם זה היו   רביםבמקרים   .נוצר נתק מוחלט .מצפה שהשני יתנצל או יתחרטצד כל 

   בים היו נפתרים .שוליות וניתנות לישוב בקלות וסכסוכים ר  נוכחים לדעת שכל המחלוקות ביניהם

  קטנה, הוא הופך את הנתק למוחלט: הבאמצעות מילמאד ו שהנתק היה חמור ומפרש  האבן עזרא סבור

לא רק עניינים שבמחלוקת לא יכלו אחי יוסף לדבר עמו,   כלומרלשלום".  אפילו - "ולא יכלו דברו לשלום

גורר  ש .אלא אפילו על "דברי שלום", נושאים שהסכימו עליהם, לא היו מסוגלים לדבר עמו. נתק מוחלט

   שקריםמעגל של אלימות ול

ְשָנא ֶאת-לֹא "ה מאוחר יותר בתור ונצטווינ זו  ת חינםולי בגלל שנאא יַח ֶאת-תִּ ְלָבֶבָך; הֹוֵכַח ּתֹוכִּ יָך, בִּ -ָאחִּ

יֶתָך, ְולֹא ָשא ָעָליו ֵחְטא-ֲעמִּ הוא שמע הרבה בפרשה יוסף נ קולו של  גם השתיקה .ך השנאה אסורה וכ." התִּ

הם שותקים   מספר על חלומות ופרשנותם לעומתו את האחים אנו כמעט ולא שומעיםמרכל על אחיו הוא 

יו ְוֶאל ֶאָחיו  "גוער ביוסף על התנשאותו " ב כן לעומתם יעק .והשתיקה יוצרת ניכור וניתוק ַוְיַסֵפר ֶאל ָאבִּ

יו ַויֹאֶמר לֹו ָמה ַהֲחלֹום ַהֶזה ֲאֶשר ָחָלְמָּת הֲ  ְגַער בֹו ָאבִּ ְשַּתֲחֹות ְלָך ָאְרָצה" ַויִּ ְמָך ְוַאֶחיָך ְלהִּ י ְואִּ  בֹוא ָנבֹוא ֲאנִּ

ל צד יציג את טיעוניו ככאשר . ערוץ תקשורתחייבים להשאיר הידברות צור לים יש עילה לשנאה יש א

ְולֹא ָיְכלּו ַדְברֹו   "  אומר הנצי"ב מוולוז'ין  שלום .להתרככות ול ,הבנה אפילו חלקיתיש סיכוי גבוה ל

לא סבלו דברו עמם לשלום. דכסבורים היו שהוא שונא אותם גם כן אלא שמסתיר שנאתו וזה לא  ".ְלָשֹלם

     .האחים חשבו שהוא שונא אותם ,םביניהבגלל שלא היתה תקשורת  ".ניאת הצד השלו לסבול יכ

לחיי משפחה אחווה,  להתקשורת מאפשרת סיכוי לשלום תוכחה ודיבור. ובעד שתיקה וניכור, ורה נגד הת

הם   נשמע רע מאדומעים ומה ששאת יוסף וג מתכננים להר הםכאשר את האחים אנו שומעים  .יםטוב

   .אתוהם אינם מדברים ובכל זאת   עומדים להרוג אותו

מתוך גנותן של  : בר זעירא )!( אהבהאמר רבי   "למד זכות על האחים חז"ל ל מדרש מביא מ רש"י 

כאוהבים ודיברו עמו  שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב", היינו שלא העמידו פנים  .שבטים, אתה יודע שבחן

ממצב כל כך נוראי שהם  שבחןזה מדרש שמתאר מצב מזעזע, איך אפשר לדרוש  .שלום מן השפה ולחוץ

  .חפש בו צד טובתחושב שהצד השני רע?  תהא רע,מחפש נקודה טובה בתוך האהבה רבי  מצויים בו?

פשרה לומשם הדרך לשלום ו בפניםשטוב למצוא את ה כדאי  תוך הרע שממבט ראשון נראה רע מוחלטב

מקורם  מריבות רבות  ,דברנה תורמת השנאה אי .יש לתת סיכויתוצאה הרצויה להגיע לבשביל  .קל יותר

   .שיחה גלויהע"י  תנות לפתרוןנישטויות וב

 

 .לחנוכה מקשר בין פרשת השבוע ותוצאותיהבתהילים ש 'את מזמור לנוהגים לומר נוכה ואנו נכנסים לח

    .בשל שנאת חינםמשפחות העמים   מידי  רדיפותנרקמו נגד עם ישראל מזימות השמדה ו יוסףנגד כמו 

 . המזמור הינוהישרדות נצחיתו תקומה ,תניצחונו היו ויש אך ה קוושך ללא תאיומות של חתקופות היו 

              .ניצחון המעטים והחלשים את הרבים והחזקיםהגענו ל  על אף הכלבח והודיה לה' על עצם קיומנו ש

זְ " יר מֹור:מִּ ד -שִּ ת ְלָדוִּ ְמָך ֲחנַֻכת ַהַביִּ י-ְולֹאה'  ֲארֹומִּ ַמְחָּת ֹאְיַבי לִּ ן...ה' .שִּ יָת מִּ י  -ֶהֱעלִּ ָיְרדִּ י, מִּ יַתנִּ יִּ י; חִּ ְשאֹול ַנְפשִּ

ָנה ...)יוסף ?(  בֹור י; ְוַלֹבֶקר רִּ ין ֶבכִּ ְבָהל ...ָבֶעֶרב, ָילִּ י נִּ יתִּ ְסַּתְרָּת ָפֶניָך; ָהיִּ ֲאֹדָני,  -ֶאְקָרא; ְוֶאלה'  ָךֵאֶלי .הִּ

י, ְלָמחֹו .ֶאְתַחָנן ְסְפדִּ י: ָהַפְכָּת מִּ ְמָחהל לִּ י שִּ י; ַוְּתַאְזֵרנִּ ַּתְחָּת ַשקִּ ֹדם . פִּ         "ְלַמַען, ְיַזֶמְרָך ָכבֹוד ְולֹא יִּ

אך  ושפל ביצעו מעשה קשה , אחיו ניצל מרצח שפליוסף   .וסוף טוב אמונהקשיים  יש כאן סיפור גדול של 

חנוכת המזבח  לכיליון והשמדה מ ,שפל לשיארגעי  מ ועברכמו עם ישראל ואחיו , יוסף ניצלו מעשיית רצח

                                  .בעם ישראל    (םשל משפחות העמים כולל מדינות ערב )בינתיי הכרה עולמיתוזקה ח עצמאות ישראלל

 

 וחג שמח  שבת שלום      

 שלר איתן           

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


